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የሌጅዎ የሌጅነት ጥርስ እንክብካቤ 
የሌጅዎ ጥርስ ከመብቀለ በፊት ድዳቸውን 
በንፁህ እና እርጥብ ጨርቅ ቢያንስ በቀን 
አንድ ጊዜ ማፅዳት፡፡ 

የሌጅዎ የመጀምሪያ ጥርስ እንደበቀሇ በቀን 
ሁሇት ጊዜ ማፅዳት ያስፈሌጋሌ፡፡ትንሽ የሆነ 
የፍልራይድ የጥርስ ሳሙና በመጠቀም 
ማፅዳት(መጠኑ የአንድ ሩዝ ያህሌ)፡፡ 

ሌጅዎ አድጎ መቀመጥና ምግብ መመገብ 
ሲጅምር(ከ6 ወር እስከ 12 ወር) የመጠጥ 
ኩባያ መጠቀም እንዲችሌ ማስተማር 
ያስፈሌጋሌ፡፡  

ሌጅዎ 12 ወር ሲሞሊው ጡጦ እንዲተው 
ማድረግ፡፡  

ሌጅዎን ከአንድ ዓመቱ ጀምሮ ወደ ጥርስ 
ሀኪም በመደበኛነት መውሰድ፡፡ 

የጥርስ ህክምና ፕሮግራሞች 
የህብረተሰብ ጤና 
አቦትሰፎርድ 604-864-3400

አጋሲስ 604-793-7160

በርናቢይ 604-918-7605

ቺሉዋክ 604-702-4900

ሆፕ 604-860-7630

ደሌታ 
ኒውተን 
ዋይት ሮክ 

604-507-5400

ሊንግላይ 
አሌደርግሮፍ 
ክልቨርዴሌ 
ፍሉትውድ 

604-539-2900

ሜፕሌ ሪድጅ 
ፕት ሚዳው 

604-476-7000

ሚሽን 604-814-5500

ኖርዝ ሰሪይ 
ጊውሌድፎርድ 

604-587-7900

604-587-4750

ትሪ ሲትስ 
ኒው ዌስትሚኒስተር 

604-949-7200

604-777-6740

የሌጅነት ጊዜ ጥርሶች 
አስፈሊጊ ናቸው  

Baby Teeth are important 
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የሌጅነት ጊዜ ጥርሶች አስፈሊጊ ናቸው over… 

ፍሬዘር የጤና እና የጥርስ ህክምና 
ፕሮግራም 

የሌጅዎን የወደፊት የጥርስ መበሇዝ  
(መበስበስ) አደጋን የህብረተሰብ ጤና እና 
የጥርስ ንፅህና ባሇሙያ መገመት ይችሊሌ፡፡ 

የፍልራይድ ሌብጣት ከ 3 ዓመት በታች 
ሇሆኑ መደበኛ የጥርስ እንክብካቤ ሇማያገኙ 
ሌጆች ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ ይህ አገሌግልት ነፃ 
ነው፡፡ 

የጥርስ መበሇዝን(መበስበስን) ሇመከሊከሌ 
የፍልራይድ ሌብጣት ማድረግ ፈጣን፣ቀሊሌ 
እና አስተማማኝ መንገድ ነው፡፡ 

ሌጅዎ መቼ ጥርስ ያበቅሊሌ? 
ይሄ ስዕሌ መመሪያ ነው፡፡የሌጅነት ጥርስ 
በተሇምዶ በዚህ ጊዜ እና ቅድመ ተከተሌ 
ይበቅሊሌ ነገር ግን የሁለም ሌጅ የተሇያየ 
ነው፡፡ 

ሇበሇጠ መረጃ :-

 ፍሬዘር የጤና ቤስት ቢጊኒግስ

ድህረገፅ   www.fraserhealth.ca

ይጎብኙ
‘’ቲዚንግ ‚ወይም ‛ቱዝ ኬር‛

ብሇው ይፈሌጉ፡፡

‘’ቱዝ ብረሽንግ ፎር ችሌርድረን ሲሪ ኤንድ 
አንደር‘’ (ከ ፋንኮፈር ኮስታሌ 
ሄሌዝ ) ዩትዩብ ሊይ አሇ፡፡ 

የጥርስ መበሌዝን(መበስበስን) ሇመከሊከሌ 
የሚረዱ ነጥቦች 
ሌጅዎ ምን እና መቼ እንደሚበሊ እና 
እንደሚጠጣ ይምረጡ፡፡በቀን 3 ጊዜ 
መመገብ እና ከ 2 እስከ 3 ጊዜ የታቀደ 
ቀሊሌ ምግብ(መክሰስ) ይስጡ፡፡   

ሌጅዎን ሲመገቡ እንዲሁም ቀሇሌ ያሇ 
ምግብ ሲሰጡ ወንበር ሊይ ያስቀምጡ፡፡ጥሩ 
የሆነ የአመጋገብ ሌምድ ቀደም ብሇው 
እንዲጀምሩ ማድረግ አስፈሊጊ ነው፡፡ . 

ሌጆች ከመመገቢያ ሰዓታቸው ውጪ 
ወይም በመተኛ ሰዓታቸው ምንም ነገር ፉት 
እኒዲለ ወይም እንዲቀምሱ 
አትፍቀዱሊቸው፡፡የተበጠበጠ የዱቄት ወተት 
እና የፍራፍሬ ጭማቂ እነኳን በውስጣቸው 
ስኳር ስሊሇ ይህም ጥርስን ወደ 
ማበስበስ(ማበሇዝ) ይመራሌ፡፡ 

የጥርስ መፋቂያ፣ኩባያ እና የመመገቢያ 
ዕቃዎችን በጋራ አትጠቀሙ፡፡የሌጅዎን 
የእንጀራ እናት ጡጦ አፎው ውስጥ 
አይክተቱ፡፡በዚህ መሌክ ነው ጥርስን 
የሚቦረቡሩ ተዋህሲያን ከሰው ወደ ሰው 
የሚተሊሇፉት፡፡ 

የእርስዎን ጥርስ እና ድድ ጤንነት 
ይጠብቁ፡፡የአዋቂ አፍ ፅዳት ከተጠበቀ ወደ 
ሌጆች የሚተሊሇፈው የትህዋሲያንን መጠን 
መቀነስ ይቻሊሌ፡፡ 
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